Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Elsendorp:
- plaatsen tijdelijke units, Sijpseweg 21 (10181-2016) activiteit bouwen ingekomen
26 mei 2016
Gemert:
- oprichten van een woning, Fielepien 26 (10194-2016) activiteit bouwen ingekomen
24 mei 2016
- vergroten van een bedrijfspand, Oost-Om 33 (10407-2016) activiteit bouwen
ingekomen 27 mei 2016
- plaatsen van een dakkapel, Teunisbloem 30 (10476-2016) activiteit bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 30 mei 2016
Handel:
- oprichten van een halfvrijstaande woning, Kalkhoven ong. (10307-2016) activiteit
bouwen ingekomen 26 mei 2016
Milheeze:
- kamergewijze verhuur, Steenoven 2 (10183-2016) activiteit handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening ingekomen 24 mei 2016
- oprichten van een kantoor en carport, Groesvlaas 4 (10525-2016) activiteit bouwen
ingekomen 30 mei 2016
De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel:
- vergroten van een bestaande melkveestal, Schouw 1 (60819-2015 en 62232-2015)
activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en het verrichten van handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden binnen de bestaande
veehouderij verzenddatum 31 mei 2016
De Rips:
- interne wijziging van een varkenshouderij. De bebouwingsoppervlakte neemt niet toe.
Een gedeelte van een loods wordt omgezet naar stal. Wijziging dierenaantallen:
afname van 2.960 gespeende biggen en toename van 624 guste/dragende zeugen,
100 kraamzeugen, 2 pony’s, 5 zoogkoeien en 3 stuks vrouwelijk jongvee,
Eiermijndreef 3 (79528-2015) activiteit bouwen en milieu verzenddatum 26 mei
2016
Elsendorp:
- omschakelen van 166.005 opfokhennen naar 84.544 vleeskuikens en het verlengen
van stal 1, Paradijs 25a (82890-2015) activiteit milieu verzenddatum 3 juni 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van verzending een
gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
___________________________________________________________________

Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Bakel:
- gedeeltelijke intrekking waarbij de varkenshouderij (288 vleesvarkens) geheel wordt
beëindigd en de paardenhouderij ongewijzigd blijft, Kivitsbraak 2 (3824-2016)
activiteit milieu verzenddatum 2 juni 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van verzending een
gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Indienen zienswijze
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes
weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). De
zienswijze moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is
gericht en de gronden van het beroepschrift.
Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met het
Loket Bouwen en Wonen.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Bakel:
- organiseren kindervakantiewerk, Bernhardstraat 20 (4238-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 30 mei 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten van een carport, Berkengraaf 25 (6584-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 26 mei 2016
- bouwen van een garage/berging, Emmastraat 7 (9767-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 31 mei 2016
Gemert:
- vellen van 1 notenboom, Berglarenstraat 27 (9756-2016) activiteit kappen
verzenddatum 30 mei 2016
- wijzigen van een reeds vergunde berging, De Hoef 18-20 (3584-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 30 mei 2016
- vervangen van een aanbouw en bergruimte, Antoon Coolenstraat 68 (5471-2016)
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 30 mei 2016
- vellen van 1 boom, Hofgoed (9616-2016) activiteit kappen verzenddatum 26 mei
2016
- oprichten van een overkapping, Virmundtstraat 7g (9263-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 31 mei 2016
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders.
Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’sHertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

